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به  شاندیز شاهكار آفرینش و نگین گردشگری ایران خوش 
آمدید . این بخش زیبا وباستانی در استان خراسان رضوی 
و به فاصله ۱5 كیلومتری شمال غرب مشهد مقدس واقع 
سال  یعنی  تاسیس  بدو  از  شاندیز  شهرداری  است.  شده 
۱۳۳۳ خدمات شایانی را جهت توسعه و معرفی شاندیز 
اساس  بر  اکنون  هم  و  داشته  گردشگری  قطب  عنوان  به 
مصوبه هیئت محترم وزیران به عنوان» منطقه نمونه بین 

المللی گردشگری« انتخاب و معرفی شده است. 
شاهان  به  منصوب  قلعه  یعنی  دژ«   »شاه  واقع  در  شاندیز 
بوده كه همین امرحكایت از وجود دژها و قالع مستحكم 
در این دیار دارد كه وصف این قلعه ها در كتب تاریخی ثبت 
و مضبوط است به عالوه وجود چنار كهن و 2۷00 ساله آن 
كه در طول زمان به عنوان مشهورترین و مهمترین معّرفه   
این دیار مطرح بوده ، خود دلیل دیگری ازپیشینه كهن این 

مرز وبوم است .    
  در این نوشتار به منظور آشنایی هر چه بیشتر مسافران و 
و  زیارت  به جهت تكمیل  بزرگواری كه  و مجاوران  زائران 
تسكین و آرامش روح وجان به طبیعت زیبا و دلفریب بخش 
معرفی  به  گذارند  می  ما  دیدگان  بر  قدم  و  شاندیزآمده 
كه  باشد  پردازیم  می  بخش  این  گردشگری  های  جاذبه 
با تشریف فرمایی و جستجوی این جاذبه ها خاطراتی به 

یادماندنی و جاوید را در ذهن خود ماندگار سازید .
در همین راستا و به منظور راهنمایی  شما زائر  ، مسافر و 
مجاور گرانقدرجاذبه های گردشگری بخش شاندیز را از 
همان ابتدای بزرگراه ورودی این بخش به ترتیب خدمت 

شما خوبان معرفی می كنیم :  

قلعه تاریخی حسین آباد  «

قالع  معدود  از  اســت  وگــل  خشت  ازجنس  كه  قلعه  ایــن 
تاریخی به جای مانده در منطقه است كه از گزند روزگار تا 
حدودی در امان مانده و همین موضوع ضرورت و اهمیت 
رسیدگی به آن را دو چندان می كند این قلعه در ابتدای 
بزرگراه وجاده شاندیز و به فاصله كمی از دو راهی شاندیز 
قلعه  دارد.  قرار   ) فرمانداری  ساختمان  )جنب   ، طرقبه 
حسین آباد به لحاظ طرح ونقشه و معماری بی نظیر است 
و  تخریب  آن  از  هایی  قسمت  توجهی  بی  اثر  در  واگرچه 
ویران شده اما همچنان شكوه و عظمت خود را حفظ كرده 
است .این قلعه دارای  قسمت های مختلفی است كه به 
طور كلی همه  ویژگی های  قلعه های قدیمی  ایران دار 
، برج های  بلند  است . بخش هایی  همچون  دیوار های 
گوناگون ،ارگ ، شاه نشین ، اتاق های مختلف ، حیاط ، 
حوض خانه، طویله ، انبار و... كه آثاری از آنها باقی مانده 

است.  

سنگ شتر  «

وجود  شاندیز  بخش  جالب  و  دیدنی  های  جاذبه  از  یكی 
دهها سنگ نگاره در سرتاسر، دره ها و حواشی رودخانه 
نظیرترین  كم  از  یكی  شتر  وسنگ  هاست  كــوه  دامنه  و 

آنهاست. 
سنگ شتر نامی است كه اهالی منطقه بر سنگی بزرگ و 
سیاه نهاده اند كه بر روی خودآثار هنر نمایی های مردمان 
بومی كه در دوران ماقبل تاریخ ونوسنگی می زیسته اند را 
به یادگار گذاشته است . نقش هایی كه امروزه ما به آنها 
سنگ نگاره یا هنر صخره ای می گوییم . این سنگ نگاره  
بی نظیر و شگفت انگیز در امتداد مسیر جاده شاندیز وبه 
فاصله سه كیلومتری قلعه حسین آباد و سمت چپ روستای 

دهنو واقع است . 
كردن  رد  و  دهنو  پیچ  به  رسیدن  محض  به  مسیر  این  در 
آن به اولین دور برگردان كه رسیدیم باید به سمت مشهد 
پانصد متری كه جلو  اولین فرعی شویم،  و وارد  بپیچیم   
برویم جنب باغ آستانه و پای كوه ، سنگ های سیاهی از 
نوع گرانیت خود نمایی می كند كه برروی آنها نقش های 
مختلفی ازجمله انسان كماندار و مراسم شكار و هم چنین  
حیوانات مختلف از جمله شتر ، بز كوهی و... جاودانه نقش 
بسته اند.هم چنین در این محوطه باستانی حوضچه ها یا 
فنجان نماهایی وجود دارد كه در دل صخره ها كنده شده  

كه البته  كاربرد آنها دقیقا مشخص نیست .

چاپارخانه صفی آباد  «

این اثر یكی از بناهای تاریخی و پر كاربرد در مسیر راه قدیم 
شاندیز به مشهد بوده است  و آن محلی بوده است برای 
،  زائران و كاروان های والیت  استقرار و اقامت مسافران 
توس .  ابنیه و دیوارهای این اثر از جنس خشت و گل است. 
در  زیــادی  های  حفره  و  ها  طاقچه  دارای  چاپارخانه  این 
بستن  جهت  به  كه  است  خود  پیرامون  های  دیــوار  درون 
چارپایان و آذوقه   آنها مورد استفاده قرار می گرفته است . 

شهرک مبل ویرانی  «

این شهرک كه در نوع خود بی نظیر است در كیلومتر ده 
 . است  واقع  ویرانی  نزدیكی  در  و  شاندیز  مشهد  بزرگراه 
ده ها نمایشگاه مجلل بزرگ و كوچك در دو طرف جاده 
انواع تولیدات چوبی را با تنوع زیاد وقیمت های مناسب 
به عالقه مندان و مشتریان عرضه می كند .محصوالتی كه 
عمدتا تولید خود منطقه است ونقش مهمی در اشتغالزایی 

برای اهالی ایفا می كند . 

پیست موتو كراس  «

این پیست موتور سواری در حاشیه سمت چپ جاده ودر 
نزدیكی شهرك مبل ویرانی در دامنه مالیم كوه واقع است 
و دارای امكانات خوب و مناسبی  جهت عالقه مندان به 
این رشته است و معموال در روزهای تعطیل این پیست دایر 

است ومشتاقان زیادی دارد .   

رباط ویرانی ) موزه مردم شناسی (  «

این رباط درحاشیه راست جاده و در بافت اصلی  ویرانی 
كه از نقاط تاریخی بخش شاندیز است قرار دارد. این رباط 
یا كاروانسرا از بناهای دوره تیموری است و ازجنس  آجر 
وسنگ ساخته شده با توجه به اینكه ویرانی بر سر شاهراه 
ضرورت  گردیده  واقع  مشهد  و  توس   - شاندیز  نیشابور- 
این  است.  بوده  محسوس  كامال  آنجا  در  رباط  این  وجود 
بود  شده  تخریب  شدت  به  ها  سال  گذشت  از  پس  كه  بنا 

در  آن  درب  مرمت  از  پس  و  آغــاز  آن  ۷۷مرمت  سال  در 
سال ۱۳۸5 به عنوان اولین موزه مردم شناسی روستایی 
استان خراسان به روی بازدید كنندگان باز شد. این موزه 
به  غرفه   ۸ كه  است  جناغی  های  طاق  با  غرفه   ۹ دارای 
صورت قرینه در روبرو یك غرفه در انتها قرار گرفته و نقشه  
آن تقریبا مستطیل است ودر آن مشاغل سنتی منطقه از 
جمله قالی بافی ، پوستین دوزی، سبد بافی ، آهنگری ، 

مسگری ، عطاری و...معرفی شده است.

قبرستان قدیمی ویرانی  «

این قبرستان در حاشیه سمت چپ ویرانی ودر شیب مالیم 
كوه  واقع است . از آنجایی که ویرانی قطب مهم خانقاهی 
خراسان بوده در این آرامستان  بسیاری از شیوخ و عارفان 
نامی مدفون هستند . از ویژگی های این گورستان وجود 
تاریخی  و  هنری  جنبه  اغلب  كه  اســت  قبرهایی  سنگ 
داشته و هریك می تواند به منزله  برگی از تاریخ اجتماعی 
این خطه باشد . سنگ قبرهای این گورستان بیشتر از نوع 
نقاط  همه   در  تقریبا   . است  لوحی  و  صندوقی   ، محرابی 
سنگ  با  قدیمی  و  تاریخی  های  گورستان  شاندیز  بخش 
واهمیت  قدمت  معّرف  كه  دارد  وجود  ارزشمند  های  قبر 
این منطقه است از جمله  قبرستان های شاندیز ، ابرده ، 

گراخك و زشك .

مزار ویرانی  «

این مزار در میان باغات ویرانی و در حاشیه قلعه معروف 
آن  به  شود  می  مسیر  چندین  از  كه  است  شده  واقع  لنگر 
رفت. یك مسیر از طریق راه شاندیز به شهرك صنعتی است. 

از دو راهی حدود یك كیلومتر 
كه رد شوید  در سمت چپ تابلو 
كه  شود  می  هویدا  رنگی  سبز 
متبرك  بقعه  نوشته  آن  روی  بر 
از  دیگر  مسیر   . ویــرانــی  ــزار  م
ثامن  ورزشی  مجموعه  خیابان 
است كه در قسمت انتهایی این 
خیابان در سمت راست، كوچه 
مارا  كه  شــود  می  دیــده  فرعی 
به این بقعه رهنمون می كند . 
این بقعه مدفن شیخ اخی قتلق 
بزرگ  شیوخ  از  ویرانچی  شاه 
نهم  و  هشتم  قــرن  در  كبرویه 
به عنوان  ابتدا  بوده كه  قمری  
وعظ  و  درس  محل  و  خانقاه 
ایشان  استفاده می شده و پس 
از مرگ وی ، آرامگاه این عارف 
این  بنا ی  ــت.   بــزرگ شده اس
ای  نقشه  با  است  آجــری  بقعه 
شامل  و  ضلعی  چهار  شکل  به 
و  ایــوان  سه  مركزی،  فضاهای 
گنبدی بر فراز این بنا .  پیرامون 
این بنا هم فضای سبز، درختان 

تنومند و قنات آب وجود دارد كه  به عنوان تفرجگاه مورد 
استفاده واقع می شود.هم چنین قلعه لنگركه در فاصله 
اندكی از مزار واقع است به همراه درخت چنار كهنسال  

و قنات پر آب آن از جاذبه های این محوطه تاریخی است. 

پارك سرسبز پردیس  «

و  شاندیز  بزرگراه  حاشیه  چپ   درسمت  صفا  با  پارك  این 
با  بزرگ  بسیار  است  پاركی   . است  واقع  ویرانی   از  پس 

درختان سرسبزعمدتا كاج و توت كه هم به عنوان تفرجگاه 
استفاده می شود و هم به عنوان تنفس گاه شهر مشهد به 
حساب می آید . در جنب همین  پارك مجموعه پذیرایی و 

توریستی دهكده شاندیز قرار دارد .

بند خاکی  چهل بازه  «

این تفرجگاه با پهنای مناسبی كه دارد و رودخانه ای كه از 
آن می گذرد یكی از مكان هایی است كه در فصل بارندگی 
مورد توجه بسیاری از مسافران ومجاوران قرار می گیرد . 

این تفرجگاه در حاشیه پل چهل بازه ) خلیج فارس ( و در 
ابتدای بلوار امام رضای شهر شاندیز واقع است .

شهر شاندیز و شیشلیک  «

شیشلیك غذای انحصاری شاندیز است وبدون شك  یكی 
از مهمترین عوامل شهرت و شوكت شاندیز امروز محسوب 
، در كنار  این غذای لذیذ  تولید وپخت ماهرانه  می شود. 
صفا  با  هــای  رســتــوران  در  وپذیرایی  آن   کامل  سرویس 
وجان  ذهن  در  ماندنی  یاد  به  خاطرهای  شاندیز  وزیبای 

مسافران ومجاوران می گذارد .

بازار صنایع دستی شاندیز  «

باشد  می  ولیعصر  میدان  پیرامون  در  بیشتر  كه  بازار  این 
دستی  ارزشمند  صنایع  پیشینه  معّرف  كه  این  لحاظ  به 
این  در   . است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  است  شاندیز 
بازار تولیدات مختلف دستی ازجمله پوستین و محصوالت 
پوست ، تولیدات سنگی مثل هركاره، سبدهای گوناگون 
كه  است  توضیح  به  الزم   . خورد  می  چشم  به  و...  چوبی 
صنایع دستی عمده شاندیز را در گذشته قالی ، پوستین، 
سنگ آسیاب ، سنگ مرمر سبز و...تشكیل می داده است 

كه شهرت جهانی داشته است .

بلوار آبشار شهر شاندیز  «

)میدان  امام  میدان  از  وپس  شاندیز  شهر  در  كه  بلوار  این 
چهارم( شاندیز قراردارد  در حقیقت بلوار و آبشاری است 
این  است.   شده  ایجاد  شاندیز  قدیمی  آبشار  روی  بر  كه  
و  مناسب  شیب  و  كشش  جهت  به  انگیز  آبشارخاطره 

موقعیت  در نوع خود بی نظیر است در انتهای این آبشار 
آثار  از  كه  شده  نصب  آب  موضوع  با  جذاب  هایی  تندیس 
ارزشمند استاد سید مرتضی حسینی پور )نقاش و مجسمه 

ساز معروف شاندیز( است .

پارك پردیس طبیعت  «

و  ارتفاع مناسب    ، اقلیمی  به دلیل موقعیت ویژه  شاندیز 
قرار گرفتن در دامنه ی رشته كوه زیبای بینالود ، دارای 

و  آباد  آن دّره های  به موازات  و  آب وهوای بسیار مطلوب 
خونگرمی  آن  كنار  ودر  استعداد  این   . باشد  می  سبز  سر 
دیر  از  كه  شده  سبب   ، خّطه  این  اهالی  نــوازی  مهمان  و 
باز مردمان بسیاری ، از نقاط مختلف برای روز ها ، هفته 
را  سرزمین   این  همیشه  بــرای  یا  و  ها   سال   ، ها  ماه  ها، 
از جمله نقاط  بر گزینند و شاندیز  برای زندگی وسكونت 
مهاجر پذیر باشد . همین قابلیت ها سبب شد كه بر اساس 
مصوبه هیئت دولت در سال ۸4 شاندیز به عنوان »منطقه  
نمونه بین المللی  گردشگری« شناخته شود وبرنامه های 

جامعی برایش تعریف گردد . و اما  پارك پردیس طبیعت 
شهرداری با وسعتی بالغ بر40 هكتار  در كنار رودخانه با 
صفای شاندیز و درختان سر به فلك كشیده آن ، بوستان 
مناسب ،مجهز وباصفایی است كه حاصل تالش ، مدیریت   
خود  نوع  ودر  بــوده  شهرداری  درســت  ــذاری  گ وسرمایه 
  : جمله  از  مختلفی  امكانات  پارك  این  در  است.  نظیر  كم 
نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی ، رستوران ، نماز خانه ، 
سرویس های بهداشتی ، وسایل بازی و سرگرمی ، وسایل 

ورزشی ، آالچیق ، پل معلق و...وجود دارد.

نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی شهرداری شاندیز  «

رودخانه  كف  ودر  طبیعت  پردیس  پارك  در  نمایشگاه  این 
شاندیز واقع است . مكان فرهنگی دیدنی و مناسبی است 
كه درآن می شود به فرهنگ و گذشته مردمان این دیار پی 
برد . درنمایشگاه مذكور آثاری ارزشمند همچون تابلو ها 
پورنقاش و مجسمه ساز معروف  نقاشی استاد حسینی  و 
شاندیز ، عكس های قدیمی شاندیز ، فیلم های مستند با 
قبور  ،سنگ  قدیمی  وسایل  و  ،ابزار  قدیم  شاندیز  موضوع 
قدیمی،سنگ نگاره ها ،  و... در معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفته است . 

دریاچه مصنوعی شهرداری «

این دریاچه كه درجنب شهرك گلستان ایجاد شده است 
گفت  توان  می  كه  است  شاندیز  دیدنی  و  جذاب  نقاط  از 
ترین  منطقی  بهترین  از  یكی  دریاچه  این  احــداث  طرح 
بر  عالوه  كه  بوده  شهرداری  های  طرح  ترین  بنایی  زیر  و 
فضای  وپایداری  توسعه  به  شایانی  كمك  گردشگر  جذب 
داشته  شاندیز  بخش  سبز 
مستقیم  غیر  كه  ایــن  ضمن 
شهرستان   ورزش  توسعه  به 
لحاظ  از  چه  كند  می  كمك 
این  از  چه  و  آبی  های  ورزش 
نظر كه تامین كننده آب مورد 
این  جنب  چمن  زمین  نیاز 
ذکر  به  الزم   . است  چه  دریــا 
شاندیز  شهرداری  که  است 
به  منطقه  ــن  ای ــذاری  ــ واگ بــا 
تجربه  با  ــذار  گ سرمایه  یک 
بــه دنــبــال ایــجــاد یــک مرکز 
توریستی و گردشگری بسیار 
پیرامون  در  جذاب   و  دیدنی 

این دریاچه است. 

خانه كمری و  «
پنجه علی 

یكی  شاندیز  خــادر  محله  در 
ها  ابنیه  ترین  نظیر  بــی  از 
گردشگری  هــای  جــاذبــه  و 
شامل  ــر  اث ــن  ای دارد  وجـــود 
ها  بنا  از  اســت  ای  مجموعه 
و آثاری سنگی كه به همت مردان روزگاران قدیم در دل 
كوه ایجاد شده است و شكی در آن نیست كه این بناها از 
نقطه  این  قدیمی  و  بومی  مردمان  نشینی  غار  دوران  آثار 
است . دو خانه به شكل دخمه در دل كوه چنان جذابیتی 
می  دور  های  گذشته  به  را  انسان  لحظاتی  برای  كه  دارد 
برد . در باالی این دو دخمه نیز آثاری دیگر هم چون پله ها 
،حوضچه ها و طاق هایی كه بر سنگ كوه كنده شده كه 
قناتی  و  چشمه  چنین  .هم  دارد  خاصی  عظمت  و  شكوه 

درختان  همراه  به  هست  كمری  خانه  دو  این  جلو  در  كه 
بلند چنار مقابل آن بسیار دلفریب و آرامش بخش است . 
به فاصله یك كوچه باغ نه چندان طوالنی ودر پیشانی یك 
صخره اثر دیگری هست كه »پنجه  علی« نامیده می شود 
این اثر شامل رد  كف دستی است بر پیشانی کوه كه اهالی 
آن را پنجه علی می نامند و برای آن تقدسی قائل هستند و 
معموال در پای  آن نذر و نیاز می كنند . پیرامون این اثر هم 

با صفا و دیدنی است . 

بوستان سرخاندیز و شاتوت کهن  «

كه  شاندیز  بخش  مهم  و  منظوره  چند  های  طرح  از  یكی 
در دست مطالعه و برنامه ریزی است طرح ایجاد بوستان 
سرخاندیز است كه  قرار است در منطقه  زیبا و بسیار خوش 
آب وهوای سرخاندیز احداث شود . این طرح شامل چندین 
بند ذخیره آب و در كنار آن امكانات گردشگری است . اما 
چون از منطقه  سرخاندیز حرف به میان آمد نمی شود از 
درخت شاتوت بسیار كهنسال آن چیزی نگفت . درختی 
كه با وجود نامهربانی ها ی روزگارهمچنان سبز وسر زنده 
و  ترش  خود  ی  میوه  با  را  رهگذران  كام  ساله  هر  و  است 
سرخاندیز  ببینید.  را  درخت  این  حتما  كند.  می  شیرین 

منطقه ای است واقع در پشت آرامستان شاندیز. 

قنات ها و كاریز های شاندیز  «

در شاندیز تعداد زیادی قنات توسط هنرمندان این رشته 
احداث گردیده كه طول بعضی از آنها به چندین كیلومتر 
می رسد . از مظهر این قنات ها آب سرد و گوارایی بیرون 
را  تشنگان  جان  كشاورزی   كاربرد  بر  عالوه  كه  آید  می 
سیراب می كند از جمله این قنات ها می توان به: قنات 
زیبا و پر آب محله )در منطقه سرخاندیز ( ،قنات حاج فتح 
ا... ) كاریزنو اكبری ها ( قنات عندلیب ) در بازه حافظ(، 
 ، بهشت(  دشــت  به  پدیده  درمسیر  واقــع   ( قرقی  قنات 
سایر  و   ) الزمان  صاحب  مسجد  در  )واقــع  كاریزنو  قنات 
قنات های آبادی های اطراف از جمله ویرانی ، حصار سرخ، 
سر آسیاب ،كالته ابراهیم خان ، گراخك ، ابرده و... اشاره 

كرد.     

بقعه شیخ حافظ ابردهی  «

اخی  یافتگان  تربیت  از  ابردهی  عمر  الدین  بهاء  حافظ 
خلیفه  او  است  ویرانی  مزار  بقعه  صاحب  شاه  قتلق  علی 
و جانشین اخی علی بوده اما در ابرده كه همسایه  غربی 
بسیار  طبیعی  قبر  سنگ  بر  بنا  و  زیسته  می  است  ویرانی 
ابرده می باشد  نفیسی كه در محل قبر وی در گورستان 
بقعه  این  است  گذشته  در  قمری  هجری   ۸0۹ سال  به 
درانتهای بلوار سرخاندیز و در قبرستان ابرده پایین واقع 
است كه گنبد سبز رنگ آن از دور هویدا است . این مزار تا 
سال ۷۸ به شكل فرسوده و قدیمی بود و پس از این سال 

توسط عالقه مندان بنای  آن مرمت گردید.

ییالق ابرده  «

ابرده منطقه ای  بسیار تاریخی وخوش آب وهواست كه به 
لحاظ گردشگری دارای جاذبه های ویژه است . از ویژگی 
ها وجاذبه های این خّطه وجود دّره ای سرسبز و انبوه در 
امتداد رود خانه است كه موجب رونق آن شده است و به 
خدمات  و  داری  رستوران  اهالی  اكثر  شغل  آن  مــوازات 
ایجاد  اخیر  های  سال  در   . است  گردشگری  و  پذیرایی 
رستوران ها و استراحتگاه های مناسب و زیبا سبب رشد 

صنعت گردشگری در این مسیر شده است .

كوه كمر بریده – غار شوپز   «

كوه كمر بریده منطقه  متبركی است كه در امتداد ییالقات 
اثر كه در بلندی  ابرده ودر مسیر رودخانه واقع است این 
دامنه كوه ودر سمت چپ جاده ابرده به زشك واقع است 
شامل دو سنگ بزرگ و عمودی شكل است كه از میانه آن 
جوی آبی در جریان است كه اهالی دررابطه با همین دو 
هستند  معجزاتی  به  معتقد  آن  در  جاری  آب  و  عمود  كمر 
از  كنند.  می  نذوراتی  و  نذر  و  رفته  مكان  آن  به  معموال  و 
غار  زشك  به  ابــرده  سبز  سر  جــاده  مسیر  دیگر  مكانهای 
شوپز است كه در سمت راست جاده واقع است و عده ای 
معتقدند از مكان هایی است كه به جهت اختفا در دوران 
مغول و دوران بعد مورد استفاده  اهالی واقع می گردیده 

است . 

طبیعت زشک  «

این منطقه سرسبز و تاریخی از قدیم االیام جزء تفرجگاه 
ها و ییالقات اصلی بخش شاندیز محسوب می شده است. 
وجود چشمه سارهای بسیار و به موازات آن رودخانه زیبا 
تالش  با  دیار  این  كوش  سخت  مردمان  كه  شده  موجب 
اشتغال  سرسبز  فضاهای  و  باغات  توسعه  به  پشتكار  و 
همچون  معروف  های  قله  و  ها  كوه  .وجود  باشند  داشته 
قله بینالود، فلسكه زشك ،چمن و... سبب شده كه در ایام 
مختلف سال دوستداران كوه و طبیعت به این منطقه رجوع 
كرده و ساعاتی را در كنار طبیعت سپری نمایند. گیالس و 
سیب زشك در ایران شهرت بسزایی دارد.از نقاط تاریخی 
، قلعه كردی و رباط شاه عباسی در  این دیار قلعه حصار 

بین كوه های زشك به نیشابور را می توان نام برد .

جاذبه های  كالته ابراهیم خان   «

كالته ابراهیم خان یكی از نقاط سرسبز و آباد بخش شاندیز 
كنار  در  ــراوان  ف آب  با  قنات  رشته  چندین  وجــود  اســت. 
صمیمیت و صفای مردمان این دیاراز جذابیت ها و نكات 
مثبت این آبادی است . همچنین در این دیار آثار تاریخی 

خوبی از جمله چندین برج و... بر جای مانده است. 
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